Tijdens de wandeling was er een fotozoektocht. Jaak Vanhoof was de oudste deelnemer en kreeg de
eer om drie nummers te trekken om de prijzen te verdelen.

Rita Meyers van Groot-Kapellen won de hoofdprijs.
‘t Mols kadoke twv 30€
De andere prijzen werden verdeeld onder Marieke Van Decraen en Blommé Bert.

Kwb Achterbos
Mei 2022
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
BE38 9795 4059 7472

Data om alvast te prikken in de kalender!
Dit allemaal onder voorbehoud van de coronaregels. Als iets niet kan doorgaan wordt het
verplaatst en word je verwittigd via mail.

Woensdag 18 mei : Avondwandeling
Zoals gewoonlijk vertrek om 19:00u aan het gemeenschapshuis (parochiezaal)

Weekend 20 - 22 mei : Avonturenweekend
Op vrijdag 20 mei trekken we de landsgrenzen over om op avonturenweekend te gaan. Tal van leuke
activiteiten, lekker eten en ‘s avonds een fris biertje. Dat staat alvast op de planning. Zondagnamiddag
zullen we wederkeren richting Achterbos. Inschrijven kan via wim.hooyberghs80@gmail.com, let wel op
plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij.

Zondag 11Juni : Pairi Daisa

KWB-Achterbos organiseert een langverwachte gezinsuitstap die iedereen kan bekoren!
Op zaterdag 11 juni rijden we met een bus vanuit Achterbos naar PAIRI DAISA in Brugelette
Henegouwen.
We vertrekken om 8.00 uur stipt aan de parochiezaal. Je wordt verwacht om 7.45 uur.
Thuiskomst is voorzien omstreeks 19.30 uur.
De reisonkosten voor de bus worden volledig gedragen door de KWB. Je betaalt enkel de verminderde
inkom voor een groepsticket. Deze groepstickets dienen een week op voorhand te worden besteld.
Daarna betaal je de gewone maar duurdere ticket. Daarom dien je tijdig in te schrijven met
onderstaand formulier (geen mail) en het juiste bedrag voor 4 juni te storten op de KWB-rekening (zie
hierboven).

Deze uitstap kunnen we enkel aanbieden aan onze leden. Niet-leden kunnen mee mits het nemen
van een lidmaatschap aan de prijs van 15€ voor 2022.

Prijzen voor de groepstickets

Volwassene
Kinderen
60+
-3

12-59
3-11

Kookles Vrijdag 15 april

33€
31€
31€
Gratis

Lekker lekker lekker! Meer kunnen we er weer niet over zeggen. Onze smaakpapillen werden weer
verwend door de gerechten van meesterkok Koen, perfect tot uitvoering gebracht door de chefkoks in
wording van KWB. De recepten worden nog op de site geplaatst.

Inschrijvingen binnenbrengen bij Lisette Gastmans Bruggeske 48 uiterlijk voor zaterdag 4 juni 2022.
Gsm 0473/457613
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga mee naar Pairi Daisa op zaterdag 11 juni 2022
Naam en leeftijd

Adres

Telefoon

Prijs

____________________________

_____________________________

___________

____________________________

_____________________________

___________

____________________________

_____________________________

___________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbije activiteiten
Bierproefavond Vrijdag 01 april
Vrijdag 1 april was geen aprilgrap maar een uitgesteld programma van 3 december 2021 die door de
coronagolf van het najaar 2021was afgelast. In totaal waren er 25 deelnemers, ietsje minder dan
voordien, maar we zijn natuurlijk allemaal terug aan het opstarten na de corona toestanden.
De 25 deelnemers zullen het zeker niet betreuren want Johan Vermesen is een gepassioneerde
bierkenner vanaf zijn jeugdjaren. Johan loodste ons een 3 tal aangename uren door de Limburgse en
Antwerpse kleine brouwerijen. We hebben 8 zeer smaakvolle bieren geproefd. Voor herhaling vatbaar,
Johan mag zeker nog een keertje terugkomen.
Maandelijkse wandeling Woensdag 20 april
Met zen 7 vertrokken we om 19:00 voor een wandeling van 10km. Door de bossen van Achterbos
richting Millegem om met een bocht naar Mol Centrum te gaan. Op het rondplein hebben we een
terrasje gedaan. Nadien zijn we via de Molse Nete richting Galberge te wandelen en zo terug tot in
Achterbos. Nadien werd er nog nagepraat in ‘t Kafeeke.
Smakelijk wandelen Zondag 24 april
De eerste editie van Smakelijk Wandelen was een succes. 66 Wandelaars vertrokken aan de
parochiezaal voor een tocht van 5,5 km. Een eerste halte was in Lemmensblok. Ronny had een leuke
accommodatie voorzien in zijn tuin. Bij een drankje kon men hier een eerste hapje proeven lekkere
gevulde wraps. Er was een samenwerking met de HELP BRANDWONDENKIDS, zij hadden een
tweede tussenstop voorzien aan hun lokaal in Achterbos bij Julia. Hier kon men kennismaken met hun
werking en ook proeven van De STEPPELEPPER, een bier gebrouwen door brouwerij Boelens in
opdracht van de Steps On Fire.
De Steps On Fire is een jaarlijks terugkerende wandeling van Hasselt naar Mol.
Een derde halte was er in de Frissehoeken bij Bram. Met nen toog en wat barkrukken was ook deze
locatie een zeer welkome plaats voor de wandelaars.
Enkele lekkere zelfgemaakte gefrituurde snacks met een lekker dipsauske werden aangeboden.

